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COMUNICADO INSTITUCIONAL 

A FAMP – Faculdade Morgana Potrich, mantida pelo CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

MORGANA POTRICH EIRELI, comunica a toda sua Comunidade Acadêmica que devido à prorrogação das 

medidas restritivas do DECRETO Nº 534, de 09 de Abril de 2021, a Portaria nº006/2021 de 20 de março de 

2021, que dispõe sobre a alteração do calendário de férias, também foi prorrogada pelo mesmo período. 

As aulas serão suspensas por mais 8 (oito) dias, a contar do dia 13/04/2021, com exceção 

ao internato de Medicina.  

A data apresentada, poderá ser antecipada ou postergada de acordo com as diretrizes do 

Ministério da Educação e as determinações das autoridades Locais.  

Compreendemos que tais alterações influenciam em diversos aspetos a nossa comunidade 

acadêmica, mas não iremos descumprir o decreto do Município.   

Novamente, a FAMP ressalta as orientações a toda sua comunidade acadêmica, solicitando 

a manutenção dos protocolos de biossegurança estabelecidos no dia a dia (uso continuo de máscara de 

proteção, lavagem das mãos, uso de álcool 70%, etiqueta respiratória, evitar circulação desnecessária, 

evitar aglomeração de pessoas). Lembre-se de manter uma postura de cidadãos conscientes para que 

juntos consigamos enfrentar este momento. 

Vale lembrar que as estratégias para cumprir e organizar a finalização das atividades 

práticas sem prejuízo de aprendizagem aos alunos estão sendo formuladas. 

Contamos com a colaboração de todos!    

À Direção 

Mineiros-GO, 12 de abril de 2021. 

 

MORGANA POTRICH 
Diretora Geral 


